
De BT Nyloplast kolk
Betrouwbaar, flexibel en duurzaam

BT NYLOPLAST B.V 
’s Gravendeel - The Netherlands

Over BT Nyloplast
BT Nyloplast is een onderdeel van DYKA Group, een Business 
Unit van Tessenderlo Group. Wij zijn veel meer dan alleen een 
fabrikant van kunststof leidingsystemen en fittingen. Door water, 
lucht en andere energiebronnen op een betrouwbare, efficiënte 
en duurzame manier te transporteren, leveren we elke dag ons 
steentje bij voor een betere planeet. Bovendien doen we dit met 
gerecycleerde of recyclebare materialen. We kunnen dan ook 
trots zeggen dat we ‘Nature’s Network’ zijn. Internationaal is 
DYKA Group vertegenwoordigd in België, Nederland, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovenië en 
Roemenië.
BT Nyloplast heeft fabrieken in Nederland, Duitsland en Hongarije 
en samen produceren we een breed scala aan connectoren en 
accessoires voor de kunststof leidingsystemen van onze klanten 
in verschillende landen in Europa. BT Nyloplast heeft op deze drie 
productielocaties in Europa ongeveer 250 mensen in dienst.

Contact
Contacteer Arjan voor al uw vragen:
Arjan Heijdra

arjan.heijdra@btnyloplast.com
+31 (0)78 - 673 20 44
www.btnyloplast.nl
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De BT Nyloplast kolk heeft een spectaculaire 

ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen 40 jaar. De 

ervaringen uit de praktijk hebben in nauw overleg met 

gemeenten, aannemers en adviesbureaus geleid tot 

een goed doordacht en doorontwikkelde kolk.

Al sinds de 80’er jaren van de vorige eeuw zijn de 

straat- en trottoirkolken van BT Nyloplast niet meer 

uit het straatbeeld weg te denken. Klantenwensen 

en marktonderzoek hebben ervoor gezorgd dat deze 

kolken verder doorontwikkeld zijn.

Waarom kiezen voor onze kolk en niet voor betonnen alternatieven?

 

• Licht in gewicht

• Eenvoudig te stellen 

• Installeren van de BT Nyloplast kolk gaat sneller

• Berekend op zware verkeersbelasting

• Eenvoudige reiniging door uniek cilindrisch stankscherm 

• Slagvaste bodem van PE

• Leverbaar in 10, 17, 30 en 50 liter uitvoering

• Kogelkoppeling mogelijk als uitlaat (15˚ hoekverdraaiing!) 

• Geproduceerd uit 40% gerecycled materiaal

• Filter makkelijk te reinigen

• Klant specifieke producten

• Lage omloopsnelheid van het water in de kolk

Dat typeert ook de kracht in dit geval: het is niet BT 

Nyloplast geweest die de kolk bedacht heeft, maar 

de markt. Voorbeelden zijn de stootvaste bodem uit 

PE in plaats van PVC, een onderbak van U3-recyclaat 

in plaats van met een massieve wand, een uitgebreid 

scala aan gietijzeren afdekkingen, filtersystemen, 

vuilcollectors, kogelkoppelingen en zandvangen van 

verschillende capaciteit.
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